
  
  
  
  
  
  
  
  




 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :اهللا، وبعدبسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول 

 
  ،النهـــي عــن الغلـــو يف ذات النبــي صـــىل اهللا عليــه وســـلمه رســالة يف فهــذ
اخلـاص هبـذا   فيها شتات كالم العالمـة حممـد نـارص الـدين األلبـاينُمجعت

ُاملوضـــوع مـــن مجيـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع 
الوصــول ملــا ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ الكــريم تناوهلــا و

 .يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة ُ
تناوهلا للباحثني وطـالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
  



 
 

٣ 

ص 
 ]: قال اإلمام[

 إنــام يكــون بــاإليامن بكــل مــا جــاء ،ً مــرشوعاً تعظــيامص وتعظــيم النبــي
 ً،الرســـو وً عبـــداص بـــذلك جيتمـــع اإليـــامن بـــه، وً صـــحيحا ثابتـــاص عنـــه

لكنـه سـيد ، والـسنة و بـشهادة الكتـاب، بـرشص  فهو،ال تفريط ودون إفراط
كـام يــدل عليـه تــاريخ ، و بـنص األحاديــث الـصحيحةًأفـضلهم إطالقــا والبـرش
ــــــه ــــــه مــــــن األخــــــالق الكريمــــــة، وســــــريته وص حيات ــــــاه اهللا تعــــــاىل ب ، مــــــا حب

صــدق اهللا ، وص بـرش اكتامهلـا فيـه يف  التـي مل تكتمـل،اخلـصال احلميـدةو
 .﴾خلق عظيم و إنك لعىل﴿:  إذ خاطبه بقوله الكريم،العظيم

  ).١/١/١٦٧"(الصحيحة"
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 ص 
 فـــإن اهللا ، ال ترفعـــوين فـــوق قـــدري!يـــا أهيـــا النـــاس« ]:صقـــال رســـول اهللا [

 . »ً قبل أن يتخذين نبياًاختذين عبدا
 .]مام بام ترمجناه بهترجم له اإل[
  ).٦/١/١٠٦"(الصحيحة"



 
 

٥ 

 
ص 

 :]صقال رسول اهللا [
 أين اشــرتطت عــىل ريب ؟ أمــا تعلمــني أن رشطــي عــىل ريب!يــا أم ســليم«
 ،أغـضب كـام يغـضب البـرش و،إنام أنـا بـرش أرىض كـام يـرىض البـرش: فقلت

أن جيعلهــــا لــــه  ،فــــأيام أحــــد دعــــوت عليــــه مــــن أمتــــي بــــدعوة لــــيس هلــــا بأهــــل
 .»قربة يقربه هبا منه يوم القيامة وزكاة وطهورا

 ]: قال اإلمام[
إنـام أنــا بـرش أرىض كــام يــرىض «: هـذه األحاديــث يف ص اعلـم أن قولــه

ــــا بــــرش ﴿: تعــــاىل وإنــــام هــــو تفــــصيل لقــــول اهللا تبــــارك» ...البــــرش قــــل إنــــام أن
 . اآلية﴾ .... يوحى إيل،مثلكم

 إىل إنكـــار مثــــل ، العواطـــف اهلوجــــاءوقـــد يبـــادر بعــــض ذوي األهـــواء أو
ال جمـال إىل و! تنزهيـه عـن النطـق بـه وصهـذا احلـديث بـزعم تعظـيم النبـي

 فقـــد رواه ، بـــل هـــو عنـــدنا متـــواتر،مثـــل هـــذا اإلنكـــار فـــإن احلـــديث صـــحيح
 مـــن حــــديث أيب هريــــرة، ومـــسلم مــــن حـــديث عائــــشة وأم ســــلمة كـــام ذكرنــــا

أيب  وســـــمرة وأنـــــسو ورد مـــــن حـــــديث ســـــلامن، وجـــــابر ريض اهللا عـــــنهامو
 .غريهم وأيب سعيد والطفيل



 
 

٦ 
 ).٢/١٢٤( " كنز العامل "انظر 

 إنــام يكــون بــاإليامن بكــل مــا جــاء ،ً مــرشوعاً تعظــيامص وتعظــيم النبــي
 دون ً،رسـوال وً عبـداصبذلك جيتمـع اإليـامن بـه، وً ثابتاً صحيحاص عنه

لكنــــه ســــيد ، والــــسنة و بــــشهادة الكتــــاب، بــــرشص  فهــــو،ال تفــــريط وإفــــراط
كــام يــدل عليــه تــاريخ و. بــنص األحاديــث الــصحيحةًأفــضلهم إطالقــا والبــرش
ــــــه ــــــه مــــــن األخــــــالق الكريمــــــة، وســــــريته وص حيات ــــــاه اهللا تعــــــاىل ب ، مــــــا حب

صــدق اهللا ، وصبــرش اكتامهلــا فيــه يف  التــي مل تكتمــل،اخلــصال احلميــدةو
 .﴾و إنك لعىل خلق عظيم﴿:  إذ خاطبه بقوله الكريم،العظيم

  ).١٦٧-١/١/١٦٦"(الصحيحة"
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ص 
 أطـــرت كـــام تطـــروين ال«: اهللا رســـول قـــال : قـــال اخلطـــاب بـــن عمـــر عـــن

 .»ورسوله اهللا عبد فقولوا عبد أنا إنام مريم ابن عيسى النصارى
 ).صحيح(
 يف  أي ال تبـالغوا،اإلطـراء هـو حـسن الثنـاء: »الـشامئل«حتقيـق  يف قال األستاذ الدعاس[

فتعقبــه اإلمــام  .مــدح ســيدنا عيــسى فجعلــوه إهلــا أو ابــن إلــه يف غــت النــصارىمــدحي كــام بال
 ]: ًقائال
 ممـــا ال يناســـب مـــا ص مدحـــه يف محـــل احلـــديث عـــىل املبالغــة: قلــت«

 ، أال وهــو تواضــعه-الـشامئل يف أي الرتمــذي-تـرجم لــه املؤلـف رمحــه اهللا 
ك الـــــدين، وذلـــــ يف ً ذلـــــك أن املبالغـــــة تقـــــرتن عـــــادة بالكـــــذب والغلـــــو،ص

 ، تواضـعه كـام ال خيفـىاُحمرم فـالنهي عـن مثلـه مـن األمـور التـي ال يظهـر هبـ
ال : إن املــراد:  فلعـل األوىل أن يقـال،فيبعـد أن يكـون هــذا هـو مـراد املؤلــف

 يف ً وهـــو وإن كـــان جـــائزا، وهـــو مـــن معـــاين اإلطـــراء لغـــة،ًمتـــدحوين مطلقـــا
وم مــن علــم  كــام هــو معلــ، فقــد ينهــى عــن مثلــه مــن بــاب ســد الذريعــة،األصــل
  فإن فتح باب املـدح قـد يـؤدي إىل خمالفـة الـرشع كـام هـو مـشاهد،األصول

 يف  أال تــــرى معــــي إىل مــــا قــــال بعــــضهم،ً وإمــــا علــــوا،ً إمــــا جهــــال،لواقــــعايف 
 : ص مدحه

ِمدحا فيه وأحتكم شئت واحكم بام    نبيهم يف دع ما ادعته النصارى ً 



 
 

٨ 
 : ص إىل أن قال فيههكيف أوصل

َنيا ورضهتافإن من جودك الد  ومن علومك علم اللوح والقلم      َّ
 ومثلــــه كثــــري فــــيام يــــسمونه باألناشــــيد ،هــــو باطــــل بداهــــة وهــــذا مــــدح بــــام

ً أمتــه عــن مدحــه بــام هـو جــائز أصــال خــشية وقــوع املــادح ص  فنهيــه،الدينيـة
 كـــام يـــدل عليـــه ســـائر أحاديـــث ص  الشـــك أنـــه مـــن تواضــعه،فــيام ال جيـــوز
 وهـــذا بـــني ال ،النهـــي عـــىل املـــدح املحـــرم بخـــالف محـــل ،البـــاب وغريهـــا

 ألنــه كأنــه »...إنــام أنــا عبــد«.آخــر احلـديث يف يؤيــده قولــه.خيفـى إن شــاء اهللا
مــدحك يــا رســول  يف فــامذا نقــول: خــرج خمــرج اجلــواب عــن ســؤال مقــدر

ك فيــه رشعــا ممــا أنــا .»قولــوا عبــداهللا ورســوله«: اهللا؟ فقــال ًأي قولــوا مــاال شــ
وأيـن هـذا ممـا يـصفه بعـض املـسلمني اليـوم فـيام .متصف به وال تزيدوا عليه

ًيـــــسمونه باملوالـــــد وغريهـــــا ممـــــا مل يكـــــن معروفـــــا عنـــــد الـــــسلف الـــــصالح، 
 ، وأن جربيـــل كــان خادمـــه ليلـــة اإلرساء,وإنـــه أول خلــق اهللا.إنـــه نــور: كقــوهلم

  .﴾فاعتربوا يا أويل األبصار ﴿.ونحو ذلك من املامديح واألباطيل
 )١٧٥ ص("خمترص الشامئل"



 
 

٩ 

ص 
 : ]صروي عن النبي [
 »يعنـــــي يـــــوم ذي قـــــار.هـــــذا أول يـــــوم انتـــــصف فيـــــه العـــــرب مـــــن العجـــــم«

 .)ضعيف(
  : ]قال اإلمام[

هــذا العــرص  يف بلــغ جهــل بعــض النــاس بالتــاريخ والــسرية النبويــة: )تنبيــه(
ـــــشورا ـــــه عـــــىل صـــــديقنا الفاضـــــل األًأن أحـــــدهم طبـــــع من ســـــتاذ عـــــيل  يـــــرد في

الطنطــــاوي طلبـــــه مــــن اإلذاعـــــة أن متتنـــــع مــــن إذاعـــــة مــــا يـــــسمونه باألناشـــــيد 
  بعبــــارات ال تليــــق بمقامــــهص  ملــــا فيهــــا مــــن وصــــف مجــــال النبــــي،النبويــــة
 مـن دون اهللا ص  بل فيها مـا هـو أفظـع مـن ذلـك مـن مثـل االسـتغاثة بـه،ص

 ": )٤ص (نــرشته مــا نــصه بــاحلرف  يف  فكتــب املــشار إليــه،تبــارك وتعــاىل
الــــصحابة الكــــرام ريض اهللا عــــنهم كــــانوا يستــــصحبون بعــــض (!) وهــــا هــــي 

(!)  وكـــــانوا يـــــضمدون ،الغـــــزوات واحلـــــروب يف نـــــسائهم خلدمـــــة أنفـــــسهم
 وكـانوا يـوم ذي قــار عنـد اشـتداد وطــيس ،هلـم الطعــام(!) اجلرحـى وهييئـون 

 احلرب بني اإلسـالم والفـرس كانـت النـساء هتـزج أهـازيج وتبعـث احلـامس
 أو تــــدبروا نفــــارق ،إن تقبلــــوا نعــــانق ونفــــرش الــــنامرق: س بقوهلــــاالنفــــويف 

 !. فانظر إىل هذا اجلهل ما أبعد مداه،فراق غري وامق



 
 

١٠ 
 وإنــــام هــــي بــــني املــــرشكني ،فقــــد جعــــل املعركــــة بــــني اإلســــالم والفــــرس

 وإنـام !تلـك املعركـة يف  ونسب النـشيد املـذكور لنـساء املـسلمني،والفرس
 كـن حيمـسن املـرشكني عـىل املـسلمني !أحـدغزوة  يف هو لنساء املرشكني

 وركــب ، فقــد خلــط بــني حــادثتني متبــاينتني!كتــب الــسرية يف كــام هــو مــروي
منهام ما ال أصل له البتة بجهله أو جتاهله ليتخـذ مـن ذلـك دلـيال عـىل جـواز 

ك يف  وال دليـل،األناشـيد املزعومــة  إذ أن اخلــالف بــني ً مطلقـا- لوثبــت-ذلــ
 هـــو جمـــرد مـــدح النبـــي بـــل إنـــام هـــو فـــيام يقـــرتن الطنطـــاوي وخمالفيـــه لـــيس

بمدحـه ممـا ال يليـق رشعـا كـام سـبقت اإلشـارة إليـه وغـري ذلـك ممـا ال جمـال 
ــيشء يعمــي ويــصم ":  ولكــن صــدق مــن قــال،اآلن لبيانــه ك ال ــ  فهــؤالء " حب

ك غــري مغــر يف ً وقــد يكــون بعــضهم خملــصا،أحبــوا األناشــيد النبويــة ــ ض ِذل
 . من املخالفات الرشعيةفأعامهم ذلك عام اقرتن هبا

تــــأليف رســــالة ضــــدنا  يف ثــــم إن هــــذا الرجــــل اشــــرتك مــــع رجلــــني آخــــرين
 حــــــشوها "نــــــرصة اخللفــــــاء الراشــــــدين والــــــصحابة  يف  اإلصــــــابة"أســـــموها 

 فحملنــي ذلــك ،بــاالفرتاءات واجلهــاالت التــي تنبــيء عــن هــوى وقلــة درايــة
ة إىل مــن زعــم  تــسديد اإلصــاب" أســميته ًالــرد علــيهم كتابــا يف عــىل أن ألفــت

 عــىل ســت رســائل صــدر منهــا ً موزعــا"نــرصة اخللفــاء الراشــدين والــصحابة 
 " يف  والثانيـــة،بيـــان بعـــض افـــرتاءاهتم وأخطـــائهم يف الرســـالة األوىل وهـــي

ــرتاويح   " صــالة العيــدين يف املــصىل هــي الــسنة "أن  يف  والثالثــة"صــالة ال
 ." القبور مساجد  حتذير الساجد من اختاذ"ثم أصدرنا اخلامسة بعنوان 

  ).٥٠-٤٩، ٢/٤٧"(الضعيفة"



 
 

١١ 

ص
 

 : ] أنه قالصروي عن النبي [
كـل هبـا ملـك ُ ومـن صـىل عـيل نائيـا و،من صىل عـيل عنـد قـربي سـمعته«

   .» وكنت له شهيدا أو شفيعا،في هبا أمر دنياه وآخرتهُ وك،يبلغني
 .)تاممموضوع هبذا ال(
  : ]قال اإلمام[

 وهـو لـو: قال الشيخ ابن تيمية عقب كالمـه املتقـدم عـىل احلـديث: فائدة
 لـــيس فيــه أنـــه ،ً فـــإنام فيــه أنــه يبلغـــه صــالة مــن صـــىل عليــه نائيــاًكــان صــحيحا

ك كــام وجدتــه منقــوال ــ  فــإن ،)يريــد األخنــائي( عــن هــذا املعــرتض ًيــسمع ذل
 وإنـــام ،يشء مــن احلــديثيف   وال يعــرف،هــذا مل يقلــه أحــد مــن أهــل العلــم
إنـــه ليلـــة اجلمعـــة ويـــوم اجلمعـــة : يقولـــون: يقولـــه بعـــض املتـــأخرين اجلهـــال

 فــــالقول إنــــه يــــسمع ذلــــك مــــن نفــــس ،يــــسمع بأذنيــــه صــــالة مــــن يــــصيل عليــــه
ـــــه(املـــــصلني  ـــــام، باطـــــل)علي ـــــه يبلـــــغ ذلـــــك  يف  وإن األحاديـــــث املعروفـــــة إن

 . وكذلك السالم تبلغه إياه املالئكة،ويعرض عليه
أكثــروا عــيل مــن «: ص ويؤيــد بطــالن قــول أولئــك اجلهــال قولــه: قلــت

احلــديث وهــو صــحيح كــام » ...الــصالة يــوم اجلمعــة فــإن صــالتكم تبلغنــي



 
 

١٢ 
أن هــــذه الــــصالة يــــوم اجلمعــــة تبلغــــه وال  يف  فإنــــه رصيــــح)٣٦٤ص (تقــــدم 

 .ص يسمعها من املصيل عليه
  ).١/٣٦٦،٣٦٩"(الضعيفة"



 
 

١٣ 

 
 ]: ل أنه قاصروي عن النبي [
 هبـا ملـك َلِّكـُ وً ومـن صـىل عـيل نائيـا،من صىل عـيل عنـد قـربي سـمعته«

 . »ً أو شفيعاً وكنت له شهيدا، وكفي هبا أمر دنياه وآخرته،يبلغني
 .)موضوع هبذا التامم(
  : ]قال اإلمام[

وهــو ": قــال الــشيخ ابــن تيميــة عقــب كالمــه املتقــدم عــىل احلــديث: فائـدة
 لــيس فيــه أنــه ،ًيبلغــه صــالة مــن صــىل عليــه نائيــا فــإنام فيــه أنــه ًلوكــان صــحيحا

ك كــام وجدتــه منقــوال ــ  فــإن ،)يريــد األخنــائي( عــن هــذا املعــرتض ًيــسمع ذل
 وإنـــام ،يشء مــن احلــديث يف عــرفُ وال ي،هــذا مل يقلــه أحــد مــن أهــل العلــم
إنـــه ليلـــة اجلمعـــة ويـــوم اجلمعـــة : يقولـــون: يقولـــه بعـــض املتـــأخرين اجلهـــال

 فــــالقول إنــــه يــــسمع ذلــــك مــــن نفــــس ،يل عليــــهيــــسمع بأذنيــــه صــــالة مــــن يــــص
ـــــه(املـــــصلني  ـــــام، باطـــــل)علي ـــــه يبلـــــغ ذلـــــك أاألحاديـــــث املعروفـــــة  يف  وإن ن

 ." وكذلك السالم تبلغه إياه املالئكة ،ويعرض عليه
أكثــروا عــيل مــن «: ص ويؤيــد بطــالن قــول أولئــك اجلهــال قولــه: قلــت

ح كــام احلــديث وهــو صــحي» ...الــصالة يــوم اجلمعــة فــإن صــالتكم تبلغنــي
أن هــــذه الــــصالة يــــوم اجلمعــــة تبلغــــه وال  يف  فإنــــه رصيــــح)٣٦٤ص (تقــــدم 

 .ص عليه يسمعها من املصيل
  ).١/٣٦٦،٣٦٩"(الضعيفة"



 
 

١٤ 

ص
ص 

  : ]قال اإلمام[

وحــديث  م عليــه عنـد قـربه،َّ سـالم مـن سـلص  عـىل ســامعهًمل أجـد دلـيال
روحــي حتــى أرد  م عــيل إال رد اهللا عــيلِّسلُ مــا مــن أحــد يــ": وهــو: أيب داود

) ٢٢٦٦( " الـــصحيحة " يف وإســـناده حـــسن كــام بينـــه الـــشيخ"عليــه الـــسالم 
 .ذلك يف ًليس رصحيا

  ).١١٣ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

١٥ 

 
 ]: ال أنه قصروي عن النبي [
كـل هبـا ملـك ُ ومـن صـىل عـيل نائيـا و،من صىل عـيل عنـد قـربي سـمعته«

 . »ً أو شفيعاً وكنت له شهيدا، وكفي هبا أمر دنياه وآخرته،يبلغني
 .)موضوع هبذا التامم(
 ]: قال اإلمام[

 وهـو لـو: قال الشيخ ابن تيمية عقب كالمـه املتقـدم عـىل احلـديث: فائدة
 لـــيس فيــه أنـــه ،ًلغـــه صــالة مــن صـــىل عليــه نائيــاِبُ فـــإنام فيــه أنــه يًكــان صــحيحا

ك كــام وجدتــه منقــوال عــن هــذا املعــرتض  ــ  فــإن ،)يريــد األخنــائي(يــسمع ذل
 وإنـــام ،يشء مــن احلــديث يف  وال يعــرف،هــذا مل يقلــه أحــد مــن أهــل العلــم
إنـــه ليلـــة اجلمعـــة ويـــوم اجلمعـــة : يقولـــون: يقولـــه بعـــض املتـــأخرين اجلهـــال
 فــــالقول إنــــه يــــسمع ذلــــك مــــن نفــــس ،عليــــهيــــسمع بأذنيــــه صــــالة مــــن يــــصيل 

ـــــه(املـــــصلني  ـــــام، باطـــــل)علي ـــــه يأاألحاديـــــث املعروفـــــة  يف  وإن بلـــــغ ذلـــــك ُن
 . وكذلك السالم تبلغه إياه املالئكة،ويعرض عليه

ك اجلهــال قولــه: قلــت  أكثــروا عــيل مــن ": ص ويؤيــد بطــالن قــول أولئــ
ام  احلــديث وهــو صــحيح كــ"...الــصالة يــوم اجلمعــة فــإن صــالتكم تبلغنــي

أن هــــذه الــــصالة يــــوم اجلمعــــة تبلغــــه وال  يف  فإنــــه رصيــــح)٣٦٤ص (تقــــدم 
 .ص يسمعها من املصيل عليه

  ).١/٣٦٦،٣٦٩"(الضعيفة"



 
 

١٦ 

ص 
ّيام معنـاه ممــا مــن عبــدا يـصيل عــيلقــول فــيحــديث : سـؤال  يــوم اجلمعــة إىل رد اهللا عــيل ً
 .روحي

 يـــسلم عـــيل إال رد اهللا عـــيل مـــا مـــن مـــسلم(يش يـــوم اجلمعـــة مـــا فـــ :الـــشيخ
 ).روحي فأرد عليه السالم

نعــم فــبعض الــصوفيني اســتدل عليـه بــأن الرســول الــصالة والــسالم  :الـسائل
 .القرب ويستدلوا هبذا احلديث يف ما مات بل حي

نفـسك  يف أنـت روحـك هـال, مـا مـات, وإش معنـى يـرد عـيل روحـي :الشيخ
ك ــ ًهــذا كــالم صــويف ويكفــي أنــه كالمــا صــوفيا؛ ألنــه خــالف , وال مــردودة إلي ً

حــديث الرســـول عليـــه الـــسالم ولـــذلك أقـــول هـــدول الـــصوفية لبـــالغ جهلهـــم 
 ينكــرون النــصوص القاطعــة بــشبهات مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان ربنــا يقــول

كـام , ً فـإذا هـو كـسائر البـرش ميـت﴾﴿رصيـح القـرآن يف 
وكـذلك , ًستـصبح ميتـا: أي, سـتموت: إيش معنـى ميـت؟ أي, هم أيش؟ ميتون
احلقــائق بــشبهات مثــل هـذه الــشبه التــي ذكرهتــا  أينكــرون هـذه.النـاس مجيعــا
وكـل حـي فـإنام سـبيله ,  يعنـي مـاتصاحلديث يعنـي أن النبـي, عن احلديث

ــــك ذي اجلــــالل واإلكــــرام, املــــوت  ولــــذلك ملــــا قــــال عليــــه ،ويبقــــى وجــــه رب
, أكثـروا عـيل مـن الـصالة يـوم اجلمعـة«: خر الـصحيحاحلديث اآل يف السالم

َكيف ذاك وقـد أرمـت«: قالوا, »فإن صالتكم تبلغني ْ َ مـاذا فهـم الـصحابة مـن , »َ



 
 

١٧ 
ولـذلك اسـتغربوا كيـف تبلغـه صـالته , قوله عليه السالم هذا؟ فهموا أنـه ميـت

َوقـد أرم؟ أي ِ  ﴾﴿, ًصـار رمــيام: أي, فنــي: َ
حابة كــــانوا يتلقــــوا عــــن الرســــول عليــــه الــــسالم هــــذه احلقيقــــة التــــي ال فالــــص

 ﴾﴿ٍمنـاص ألحـد مـن البـرش إال وأن يقـع فيهـا وهـي 
ولذلك ملا جاءهم الرسـول عليـه الـسالم بـيشء مـا , كانوا عرفوا هذه احلقيقة
 أكثـروا عـيل مـن الـصالة يـوم اجلمعـة فـإن صـالتكم«: كانوا يعرفونه من قبـل

ــف ذاك وقــد أرمــت أي فنيــت»تبلغنــي ًطبعــا مــت وأكثــر مــن مــت أي , قــالوا كي
إن اهللا حــــــرم عــــــىل األرض أن تأكــــــل أجــــــساد «: قــــــال, ًفنيــــــت ورصت رمــــــيام

, ً فأجــــساد األنبيــــاء كــــل األنبيــــاء ال تــــصبح رمــــيام كأجــــساد اآلخــــرين»األنبيــــاء
هــذه معجــزة هــذه , قــربه كــام هــو مــن قبــل يف  جــسدهص ولــذلك فرســول اهللا

ولكــن , ِبــل ولــسائر األنبيــاء الكــرام, امــه مــن اهللا عــز وجــل لنبيــه عليــه الــسالمكر
ٍاهللا كــرم نبيــه عليــه الــسالم بكرامــة أخـــرى ال يــشاركه أحــد مــن األنبيــاء وهـــي 

, كيـــف ذاك وقـــد أرمــــت:  قـــالوا»فـــإن صـــالتكم تبلغنـــي«: قولـــه عليـــه الـــسالم
ــــا كــــسائر : يأ,»إن اهللا حــــرم عــــىل األرض أن تأكــــل أجــــساد األنبيــــاء«: قــــال أن

ولكـن اصـطفاين ريب عـز وجـل بخـصلة , القرب حـي طـري يف األنبياء جسدي
, أخـــرى أنـــه كلـــام ســـلم عـــيل مـــسلمون رد اهللا إيل روحـــي فـــأرد عليـــه الـــسالم
وهذا احلديث وهو ثابت فيه داللـه عـىل أن الرسـول عليـه الـسالم خـالف مـا 

 ال صي بــــل وفــــيهم بعـــض اخلاصــــة وهــــي أن النبــــ, يتـــوهم كثــــري مــــن العامـــة
إن هللا «: احلــديث الــصحيح يف وإنــام كــام جــاء, يــسمع ســالم املــسلمني عليــه

يعنـــي : إن هللا مالئكــة ســياحني, »يبلغــوين عــن أمتـــي الــسالم, مالئكــة ســياحني
 بلغـوه صًفكلـام سـمعوا مـسلام يـصيل عـىل النبـي , طوافني عىل املسلمني
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اة الـــدنيا نفـــصل عـــن هـــذه احليـــا, بـــذلك وهـــو ال يـــسمع؛ ألن امليـــت ال يـــسمع

ولكــن اهللا عــز وجــل اصــطفى نبيــه عليــه الــسالم فــيام ذكرنــا , ومتعلقاهتــا كلهــا
ــــــه بإعــــــادة روحــــــه إىل جــــــسده ورد الــــــسالم عــــــىل , مــــــن احليــــــاة ومــــــن متكين

ـــضا أن هنـــاك مالئكـــة يبلغونـــه الـــسالم فكلـــام , املـــسلمني عليـــه ًومـــن ذلـــك أي ً
 .سلموا عليه من فالن هو رد عليهم السالم

  ) ٠٠: ٢٢: ٢٦٨/٠٨ ( "اهلدى والنور" 
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 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
ــــى تــــرد إليــــه ًقــــربه إال أربعــــني صــــباحا يف مــــا مــــن نبــــي يمــــوت فيقــــيم«  حت

قـــــربه بـــــني عائلــــــة  يف  ومـــــررت بموســـــى ليلـــــة أرسي يب وهــــــو قـــــائم،روحـــــه
 .»وعويلة

  : ]مقال اإلما[

مــا مــن أحــد يــسلم عــيل «: ص وأنــا أرى أن هــذا احلــديث يعــارض قولــه
 .»إال رد اهللا عيل روحي حتى أرد عليه السالم

 )٢/٥٢٧( وأمحـــــــــــد )٥/٢٤٥( والبيهقـــــــــــي )١/٣١٩(رواه أبـــــــــــو داود 
 " الـصحيحة "الكتـاب اآلخـر  يف  وهـو خمـرج،بإسناد حسن عـن أيب هريـرة

)٢٢٦٦.( 
جــسده  يف  ليــست مــستقرةص روحــهووجــه التعــارض أنــه يــدل عــىل أن 

 بيــــنام هــــذا ،ص مني عليــــهِّسلُ إليــــه لــــريد ســــالم املــــُّردُ بــــل هــــي تــــ،الــــرشيف
احلــــديث املوضــــوع يقــــرر رصاحــــة أن روح كــــل نبــــي تــــرد إليــــه بعــــد أربعــــني 

 إىل جــــسده لــــريد ص فلوصــــح هــــذا فكيــــف تــــرد روحــــه، مــــن وفاتــــهًصـــباحا
 ،فالبـد مـن رد أحـدمها ، بل هو ظـاهر التنـاقض، هذا أمر غري معقول،السالم
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ـــــ ـــــيس هـــــو إال هـــــذا احلـــــديث املنكـــــر حتـــــى ي  القـــــوي مـــــن ُم احلـــــديثَلْسَول

 ، ال أذكــر أين رأيتــه ألحــد قــبيل، فتأمــل هــذا فإنــه ممــا أهلمــت بــه،ضِاملعــار
 . وإال فمن نفيس،فإن كان صوابا فمن اهللا

  ).٣٦٣-٣٦٢، ١/٣٦٠"(الضعيفة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»النار يف أباك وإن أيب«
  : ]قال اإلمام[

 )١/٢٣٥ ("املنــاكري  و األباطيــل" يف واحلــديث أخرجــه اجلورقــاين
ــــق أخــــرى عــــن داود بــــن أيب هنــــد مجلــــة أحاديــــث أخــــرى تــــدل  يف مــــن طري

يس لــ، والنــار يف  فهــوًاجلاهليــة مــرشكا يف  عــىل أن مــن مــات- كهــذا-كلهــا
مـن تــأثر ، وبخاصــة الـشيعة مــنهم ومـن أهـل الفــرتة كـام يظــن كثـري مــن النـاس،

 مـا رواه محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن ،من تلك األحاديـثو! هبم من السنة
 ،ى دعــاهَّفلــام قفــ ،النــار يف : قــال؟يــا رســول اهللا أيــن أيب: أنــس أن رجــال قــال

 .فذكر حديث الرتمجة حرفا بحرف: فقال
أبـــــــــو داود و) ١/٩٩(أبـــــــــو عوانـــــــــة  و)١٣٣-١/١٣٢(أخرجـــــــــه مـــــــــسلم 

أبــــــو و) ٢٦٨/ ٣(أمحــــــد ، و وصــــــححه)١/٢٣٣( اجلورقــــــاينو) ٤٧١٨(
/ ٧(البيهقــــي و) اإلحــــسان-٥٧٨(ابــــن حبــــان و) ٦/٢٢٩/٣٥١٦(يعــــىل 

                                                
اجلــــيم أم  أم بــــالزاي؟ وهــــل هــــو بفــــتحضــــبطه اختالفــــا كثــــريا، هــــل هــــو بــــالراء  يف  اختلفـــوا)١(

 .اهـ.)٢٠/١٧٨ (" السري "انظر احلاشية عىل .بالضم



 
 

٢٢ 
 منهـا سـعد بـن أيب وقـاص املتقـدمو. من طرق عـن محـاد بـن سـلمة بـه)١٩٠

 فبــرشه بالنــار حيــثام مــررت بقــرب كــافر«:  بلفــظ)١٨(املجلــد األول بــرقم يف 
 . فإنه بمعنى حديث الرتمجة ملن تأمله،فراجع سببه هناك.»

اســـتأذنت «:  ملـــا زار قـــرب أمـــهص و إن ممـــا يتـــصل هبـــذا املوضـــوع قولـــه
 فــــأذن ،أن أزور قربهــــا يف اســــتأذنته، وأن أســــتغفر هلــــا فلــــم يــــأذن يل يف ريب
 .احلديث» ..يل

ـــــائز " يف هـــــو خمـــــرج، وغـــــريه ورواه مـــــسلم  -١٨٧ص ( " أحكـــــام اجلن
 . فلرياجعهام من شاء،بريدة و من حديث أيب هريرة)١٨٨

 .بركة وفيام ذكرنا خري كبري، وهذا الباب كثرية يف و األحاديث
قبــل اليــوم ال اســتعداد  وو اعلــم أهيــا األخ املــسلم أن بعــض النــاس اليــوم

تبنـي مـا فيهـا مـن احلكـم بـالكفر ، وعندهم لقبول هـذه األحاديـث الـصحيحة
ـــــه مـــــن الـــــدعاة إىل ،ص الرســـــولعـــــىل والـــــدي  ـــــل إن فـــــيهم مـــــن يظـــــن أن  ب

اإلســالم ليــستنكر أشــد االســتنكار التعــرض لــذكر هــذه األحاديــث وداللتهــا 
يف اعتقــــــادي أن هــــــذا االســـــــتنكار إنــــــام ينــــــصب مــــــنهم عـــــــىل و! الــــــرصحية

 أو ، كفـر بـواح- كـام هـو ظـاهر-هـذا، و الذي قاهلـا إن صـدقوا هبـاصالنبي
هـــذا فـــسق أو كفـــر ، وصـــححوها وين رووهـــاعـــىل األئمـــة الـــذ: عـــىل األقـــل

ـــشكيك املـــسلمني بـــدينهم،رصاح ـــق هلـــم إىل ، ألنـــه يلـــزم منـــه ت  ألنـــه ال طري
 كـام ال خيفـى عـىل كـل مــسلم ص إال مـن طريـق نبــيهم،اإليـامن بـه ومعرفتـه

ـــــه  أذواقهـــــم و فـــــإذا مل يـــــصدقوا هبـــــا لعـــــدم موافقتهـــــا لعـــــواطفهم،بـــــصري بدين
ذلـك فـتح  يف  كـان-أشـد االخـتالفذلـك خمتلفـون  يف الناس و-أهوائهمو
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هـذا أمـر مـشاهد اليـوم مـن كثـري ، وباب عظيم جـدا لـرد األحاديـث الـصحيحة

ــق واهلويــدي ومــن الكتــاب الــذين ابــتيل املــسلمون بكتابــاهتم كــالغزايل  بلي
 أمثــــاهلم ممــــن ال ميــــزان عنــــدهم لتــــصحيح األحاديــــث وابــــن عبــــد املنــــانو
  !تضعيفها إال أهواؤهمو

 املشفق عىل دينه أن هيـدم بـأقالم بعـض املنتـسبني -سلمو اعلم أهيا امل
ـــــث-إليـــــه ـــــار بكفـــــر أشـــــخاص أو  و أن هـــــذه األحادي نحوهـــــا ممـــــا فيـــــه اإلخب

 ، إنام هو من األمور الغيبية التي جيـب اإليـامن هبـا وتلقيهـا بـالقبول،إيامهنم
﴿: لقولـه تعـاىل

﴾)قولـه و)٣ -١: لبقرةا :﴿
 ﴾) عـدم  و فـاإلعراض عنهـا،)٣٦: األحـزاب

إمـــــا : - وأحالمهــــا مــــر-اإليــــامن هبــــا يلــــزم منــــه أحــــد أمــــرين ال ثالــــث هلــــام
 أكتـب أنـا حـني، وإما تكذيب رواهتا الثقـات كـام تقـدم، وص تكذيب النبي

 ً بـاطالًهذا أعلم أن بعض الذين ينكـرون هـذه األحاديـث أو يتأولوهنـا تـأويال
 إنـــام حيملهـــم ،بعــض رســـائله يف -عنـــه و عفــا اهللا عنـــا-كــام فعـــل الـــسيوطي
ك غلــوهم ــ  فينكــرون أن يكــون ، وحــبهم إيــاه،ص تعظــيم النبــي يف عــىل ذل

 ! !ص  فكأهنم أشفق عليهام منه، كام أخرب هو نفسه عنهامص أبواه
ذلـــك إىل احلـــديث املـــشهور عـــىل  يف وقـــد ال يتـــورع بعـــضهم أن يـــركن

: يف روايـــة، و أحيـــا اهللا لـــه أمـــهص ألـــسنة بعـــض النـــاس الـــذي فيـــه أن النبـــي
ــــــــدارقطني هــــــــو حــــــــديث موضــــــــوع باطــــــــل عنــــــــد، وأبويــــــــه  أهــــــــل العلــــــــم كال

  وغــريهم كــام هــو مبـــني،العــسقالين والــذهبي وابــن عــساكر، واجلورقــاينو
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 للجورقــاين "املنــاكري  و األباطيــل"ه إن شــئت كتــاب راجــع لــ، وموضــعهيف 

قــــــال ابــــــن و) ٢٢٩ -١/٢٢٢(بتعليــــــق الــــــدكتور عبــــــد الــــــرمحن الفريــــــوائي 
 هـــــذا حـــــديث موضـــــوع بـــــال ": )٢٨٤/ ١ (" املوضـــــوعات " يف اجلـــــوزي

ك  إذ لــو كــان لــه علــم لعلــم أن ، عــديم العلــم،الــذي وضــعه قليــل الفهــم، وشــ
،  ال بــل لــو آمــن عنــد املعاينــة،عــد الرجعــة ال ينفعــه أن يــؤمن بًمــن مــات كــافرا

 ص قولـه، و﴾هـو كـافر وفيمـت﴿: رد هذا احلديث قولـه تعـاىل يف يكفيو
 .»استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل«: )الصحيح(يف 

ـــزة الـــشيخ عبـــد الـــرمحن  يف ولقـــد أحـــسن القـــول هـــؤالء بعبـــارة ناصـــعة وجي
األحاديــــــــث  يف ملجموعـــــــة الفوائــــــــد ا"تعليقــــــــه عـــــــىل يف الـــــــيامين رمحـــــــه اهللا

 مـــا جتمـــح املحبـــة ً كثـــريا"):٣٢٢ص ( فقـــال ، لإلمـــام الـــشوكاين"املوضـــوعة 
 ٍمــــن وفــــق علــــم أن ذلــــك منــــاف، وحيارهبــــا و فيتخطــــى احلجــــة،بــــبعض النــــاس
 ."اهللا املستعان ،وللمحبة الرشعية

 فإنـــه مـــال إىل ،ممـــن مجحـــت بـــه املحبـــة الـــسيوطي عفـــا اهللا عنـــهو: قلـــت
 يف حـــاول، و الباطـــل عنـــد كبـــار العلـــامء كـــام تقـــدمتــصحيح حـــديث اإلحيـــاء

 بـــني حـــديث االســـتئذان و التوفيـــق بينـــه)٢٦٨ -١/٢٦٥( " ئ الآللـــ"كتابـــه 
 هــو يعلــم مــن علــم األصــول أن النــسخ ال يقــع، و بأنــه منــسوخ،معنــاه يف مــاو

ذلــــــك أنــــــه ال يعقــــــل أن خيــــــرب الــــــصادق و! األحكــــــام يف إنــــــام واألخبــــــاريف 
 كـام !اجلنـة يف إنـه: لنار ثم ينسخ ذلـك بقولـها يف املصدوق عن شخص أنه

 .هو ظاهر معروف لدى العلامء



 
 

٢٥ 
ذلـــك أنـــه أعـــرض عـــن ذكـــر حـــديث مـــسلم عـــن أنـــس  يف و مـــن مجوحـــه

 بـل إنــه ،مل يــرش إليـه أدنـى إشـارة، وً مطلقـاًاملطـابق حلـديث الرتمجـة إعراضـا
ــضعف متعلقــا بكــالم بعــضهم،قــد اشــتط بــه القلــم وغــال  يف  فحكــم عليــه بال

ـــ أن ، وثقـــاهتم وهـــو يعلـــم أنـــه مـــن أئمـــة املـــسلمنيو! ة محـــاد بـــن ســـلمةرواي
أثبـــت : غريمهـــا وأمحـــد و بـــل قـــال ابـــن املـــديني،روايتــه عـــن ثابـــت صـــحيحة

 .هي صحاح و ثم محاد بن زيد،، ثم سليامن،أصحاب ثابت محاد
حــــديث  يف رســــالة لــــه يف  جــــداًو تــــضعيفه املــــذكور كنــــت قرأتــــه قــــديام

 ،أتتبــع عــواره، و تطوهلــا يــدي اآلن ألنقــل كالمــهال و- طبــع اهلنــد- اإلحيــاء
 .فلرياجعها من شاء التثبت

 ولقـد كـان مـن آثـار تـضعيفه إيـاه أننـي الحظـت أنـه أعـرض عـن ذكـره أيـضا
 " و" اجلــامع الــصغري " مثــل ،دب ويشء مـن كتبــه اجلامعــة لكــل مـا هــبيف 

اهللا  و" كنـــــــز العـــــــامل "لـــــــذلك خـــــــال منـــــــه و! "اجلـــــــامع الكبـــــــري " و"زيادتـــــــه
 .ال قوة إال باهللا وال حول، واملستعان

التـــصديق  وبـــني احلــافظ البيهقـــي الــذي قـــدم اإليــامن ووتأمــل الفـــرق بينــه
خرجـت مـن نكـاح غـري سـفاح «:  فإنه ملا ذكر حـديث،اهلوى وعىل العاطفة

 ثــم ســاق حــديث ،".. بــدليل مــا أخربنــا،أبــواه كانــا مــرشكني و":  قــال عقبــه،»
 .ص زيارة قرب أمه يف تقدمحديث أيب هريرة امل وأنس هذا

  ).١٨٢-٦/١/١٧٧"(الصحيحة"



 
 

٢٦ 

ص 
 

ــــه [ ــــسيوطي رمحــــه اهللا قــــد مــــأل كتاب َّتكلــــم اإلمــــام عــــىل أن ال  "اخلــــصائص الكــــربى"َ
 ]: ب أمثلة عىل ذلك فقالباألحاديث الضعيفة واملوضوعة ثم بدأ برض

هــــي قــــصة  و,)٢٨٠ ص ٢ج(إيامهنــــا بــــه  وصقــــصة إحيــــاء أم النبــــي ...
 ابــــن تيميــــة وموضــــوعة باطلــــة عنــــد املحققــــني مــــن العلــــامء كــــابن اجلــــوزي

 .غريهمو
 يف أبـــاك وإن أيب«:  ملــن ســأله عــن أبيــه فقــال لــهصو ممــا يبطلهــا قولــه 

عنــت الــسيوطي الــذي رغــم ت, هــو حــديث صــحيح و,غــريه ورواه مــسلم .»النــار
لــــه بعــــض الــــشواهد التــــي  وال ســــيام و,بعــــض رســــائله بــــام ال يقــــدح يف أعلــــه

ك  و,تكــشف أنــه لــيس مــن املمكــن تــضعيفه لــوال اهلــوى لــذلك ملــا غلــب ذلــ
 نــــــسأل اهللا "الزيــــــادة عليــــــه" يف ال و"اجلــــــامع الــــــصغري" يف عليــــــه مل يــــــورده

ًه اهللا تعليقـا لـه ما أحسن ما قالـه الـشيخ عبـد الـرمحن الـيامين رمحـو.السالمة
) األحاديــــــث املوضــــــوعة( يف قــــــد أورده الـــــشوكاين و,عـــــىل هــــــذا احلـــــديث

  :٣٢٢ص

                                                
 ].منه.[من طبع املكتب اإلسالمي) ١(



 
 

٢٧ 
مــن  و,حيارهبــا وكثــريا مــا جتمــح املحبــة بــبعض النــاس فيتخطــى احلجــة"

 "اهللا املستعان وٍوفق علم أن ذلك مناف للمحبة املرشوعة
  ).١٧-١٦ص"(حتقيق بداية السول"



 
 

٢٨ 

 
ص نبيال 

 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
 .»كنت نبيا وآدم بني املاء والطني«
 .)موضوع(

 : ومثله
 .»كنت نبيا وال آدم وال ماء وال طني«
 )موضوع(
  : ]قال اإلمام[

ص ( " األحاديــث املوضــوعة "ذيــل  يف ذكــر هــذا والــذي قبلــه الــسيوطي
رده عــىل البكــري  يف  وقــد قــال ابــن تيميــة، وأقــره، عــن ابــن تيميــةً نقــال)٢٠٣

 مــن املحــدثني مل ً فــإن أحــدا، ال مــن نقــل وال مــن عقــل،ال أصــل لــه: )٩ص (
 ، فــإن آدم عليــه الــسالم مل يكــن بــني املــاء والطــني قــط، ومعنــاه باطــل،يــذكره

 . وإنام كان بني الروح واجلسد،وتراب فإن الطني ماء



 
 

٢٩ 
 وأن ذاتـه ،ً كـان حينئـذ موجـوداص النبـيل يتومهون أن َّالُثم هؤالء الض

 مثـل حـديث ، ويستشهدون عىل ذلـك بأحاديـث مفـرتاة،خلقت قبل الذوات
 .يا جربيل أنا كنت ذلك النور:  فقال،فيه أنه كان نورا حول العرش
 كـــــان حيفـــــظ القـــــرآن قبـــــل أن يأتيـــــه بـــــه ص ويـــــدعي أحـــــدهم أن النبـــــي

 .جربيل
 إىل أن هــــــذا هــــــو "اجلــــــسد  وإنــــــام كــــــان بــــــني الــــــروح و": ويــــــشري بقولــــــه

 " كنــت نبيــا وآدم بــني الــروح واجلــسد ": هــذا احلــديث ولفظــه يف الــصحيح
 ).١٨٥٦ (" الصحيحة " يف وهو صحيح اإلسناد كام بينته

  ).٤٧٤-١/٤٧٣"(الضعيفة"



 
 

٣٠ 

ص 
 ]: قال اإلمام[
 " يف درواه أمحـــ.»كنـــت نبيـــا وآدم بـــني الـــروح واجلـــسد «: ص..]قـــال[

 . عن ميرسة الفجر)١١١ص ( "السنة 
 الــــذي قبلــــه عــــىل أن النبــــي يف وســــنده صــــحيح، ولكــــن ال داللــــة فيــــه وال

 .وهذا ظاهر بأدنى تأمل. ملا يظن البعضً أول خلق اهللا تعاىل، خالفاص
  ).٢/١١٥"(الضعيفة"



 
 

٣١ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
 .»دم بني املاء والطنيكنت نبيا وآ«
 )موضوع(
 : ]قال اإلمام[

 : ومثله
 .» نبيا وال آدم وال ماء وال طنيكنت«
 .)موضوع(
 : ]قال اإلمام[

ص ( " األحاديــث املوضــوعة "ذيــل  يف ذكــر هــذا والــذي قبلــه الــسيوطي
رده عــىل البكــري  يف  عــن ابــن تيميــة، وأقــره، وقــد قــال ابــن تيميــةً نقــال)٢٠٣

 مــن املحــدثني مل ً، ال مــن نقــل وال مــن عقــل، فــإن أحــداال أصــل لــه: )٩ص (
يــذكره، ومعنــاه باطــل، فــإن آدم عليــه الــسالم مل يكــن بــني املــاء والطــني قــط، 

ــض فــإن الطــني مــاء ل َّالُوتــراب، وإنــام كــان بــني الــروح واجلــسد، ثــم هــؤالء ال
، وأن ذاتـه خلقـت قبـل الـذوات، ً كان حينئـذ موجـوداص يتومهون أن النبي

ـــشهد ـــث مفـــرتاة، مثـــل حـــديث فيـــه أنـــه كـــان نـــورا ويست ـــك بأحادي ون عـــىل ذل
يـــا جربيـــل أنـــا كنـــت ذلـــك النـــور، ويـــدعي أحـــدهم أن : حـــول العـــرش، فقـــال

 . كان حيفظ القرآن قبل أن يأتيه به جربيلص النبي



 
 

٣٢ 
 إىل أن هــــــذا هــــــو " وإنــــــام كــــــان بــــــني الــــــروح واجلــــــسد ": ويــــــشري بقولــــــه

 " وآدم بــني الــروح واجلــسد  كنــت نبيــا": هــذا احلــديث ولفظــه يف الــصحيح
 )١٨٥٦( " الصحيحة " يف وهو صحيح اإلسناد كام بينته

  ).٤٧٤-١/٤٧٣"(الضعيفة"



 
 

٣٣ 

ص 
  إىل ...  العقديـــــة -رمحـــــه اهللا-تكلـــــم اإلمـــــام عـــــىل بعـــــض أخطـــــاء الـــــشيخ الـــــشعراوي[

 ]: أن قال
 كــام قــال تعــاىل...سالم هــو رســولأن حممــد عليــه الــ: مــن عقائــده يقــول

﴿: القـرآن الكـريميف 
﴾)  إىل آخـر اآليـة، يقولـون ويمكـن )١٤٤: آل عمـران 

 عت هذا اليشء أو ال؟حممد خلق من نور اهللا، سم: هذا سمعته
أول مــا خلــق اهللا ": ســوريا موجــود، ويف األردن موجــود يقــول يف :الــشيخ

 ، ما سمعت هذا احلديث عندك؟"نور نبيك يا جابر
 .هذا سمعته من الشعراوي :مداخلة
وهـــذا مــن أبطـــل ! ، رأيــت؟- عـــىل رجليهــا-:يقولــون...هــه، أتـــت :الــشيخ

ول مـا خلـق اهللا القلـم واحلـديث ًالباطل، كيف خلق اهللا حممـدا مـن نـوره، وأ
مــا : اكتــب، قــال: أول مــا خلــق اهللا القلــم، فقــال لــه«: ًصــحيح كــام ذكرتــه آنفــا

الرسـول ... بعـد ذلـك نحـن نعـرف»مـا هـو كـائن إىل يـوم القيامـة: أكتب؟ قال
أنه حممد بن عبد اهللا بن عبـد املطلـب، وهكـذا، وبعـد ذلـك ينقطـع الـسند أو 

ده األول مــــن هــــو؟ آدم عليــــه الــــصالة النـــسب، لكــــن هــــو عــــىل كــــل حـــال جــــ
كلكــم «: احلــديث الــصحيح يف والــسالم؛ ألنــه كلكــم كــام قــال عليــه الــسالم

، كــم جــدأعلــم وبينــه وبــني آدم، اهللا ً كيــف إذا حممــد »مــن آدم وآدم مــن تــراب



 
 

٣٤ 
 تريـد مـخ كبـري ال وجـود لـه..ثم هو قبل هؤالء خلق من نور، هذه تريـد إيـامن

ثــل هــذه اخلرافــات أمــا عامــة املــسلمني وبعــض هــذا الكــون، أنــه يــؤمن بميف 
 .اخلاصة منهم وأن تشاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن هبذه اخلرافة

الــسنن األربعــة وال  يف مــسلم وال يف البخــاري وال يف هــذا حــديث ال هــو
 ًاألربعــني وال األربعامئــة ال أصـــل هلــذا احلــديث إطالقـــا إال إذا صــح التعبـــري

 هذا له وجود هناك فقط، هذا ما هو اإلسالم؟فني، ِّخرُأخماخ امليف 
 قال الصحابة ليس بالتمويه       اإلسالم قال اهللا قال رسوله
 .إىل آخر ما قال ابن القيم رمحه اهللا

  )٠٠: ٠٠: ٠٠/أ٤٠" (رحلة النور"



 
 

٣٥ 

ص 
  : ]قال اإلمام[

نـا هـذا القـول بـأن الرسـول عليـه الـسالم نـور، وأبطل: قول من قال] رددنا [
﴿: بقولـه تعــاىل

﴾) فهـو عليـه الـسالم كالبـرش متامـا، خلـق كـام خلـق البـرش، )١١٠: الكهـف ً
محلــت فيــه أمــه كــام حتمــل كــل األمهــات تــسعة أشــهر، ووضــعته كــام : يعنــي

املنــام أهنــا خــرج منهــا نــور أضــاءت  يف ســوى أهنــا رأتتــضع كــل أم ولــدها، 
ُهلــــا الــــشام، أو بــــرصى الــــشام، هــــذا صــــحيح كرؤيــــا كمنــــام، فعليــــه الــــصالة 

إىل ..و..والــــسالم كــــان كــــام تعلمــــون يأكــــل ويــــرشب ويمــــرض، وجيــــرح و
ًآخـــره، فهـــو بـــرش ال خيتلـــف عــــنهم إطالقـــا إال بـــام اصـــطفاه اهللا مـــن الــــوحي 

 .والنبوة والرسالة
  )٠٠ :٠١: ٢٩/ ٣٢٢("  والنوراهلدى "



 
 

٣٦ 

ص
  

 ]: صقال رسول اهللا [
 .»أمره أن يكتب كل يشء يكون  وإن أول يشء خلقه اهللا تعاىل القلم«
 ]: ترجم له اإلمام بام ترمجناه به،ثم قال[

 رد مـــــا يتناقلــــه النــــاس حتـــــى صــــار ذلــــك عقيـــــدة يف احلــــديث إشــــارة إىل
قلــوب كثــري مــنهم وهــو أن النــور املحمــدي هــو أول مــا خلــق اهللا  يف راســخة

حــديث عبــد الــرزاق غــري  ولــيس لــذلك أســاس مــن الــصحة،، وتعــاىل وتبــارك
 إن شــاء " األحاديــث الــضعيفة " يف لعلنــا نفــرده بــالكالم، ومعــروف إســناده

 .اهللا تعاىل
  ).٢٥٨-١/١/٢٥٧"(الصحيحة"



 
 

٣٧ 

 
 ]: صقال رسول اهللا [
خلـق آدم عليـه  وخلـق إبلـيس مـن نـار الـسموم وخلقت املالئكة مـن نـور«

 .»السالم مما قد وصف لكم 
 : ]قال اإلمام[

 ": فيـــه إشـــارة إىل بطـــالن احلـــديث املـــشهور عـــىل ألـــسنة النـــاسو: قلـــت
 ث التـي تقــول بأنــهنحـوه مــن األحاديــ، و" يــا جــابر نبيـكأول مـا خلــق اهللا نــور 

 خلــق مــن نــور، فــإن هــذا احلــديث دليــل واضــح عــىل أن املالئكــة فقــط ص
 ال تكن من الغافلني  وبنيه، فتنبه وهم الذين خلقوا من نور، دون آدم

  ).١/٢/٨٢٠ ("الصحيحة"



 
 

٣٨ 

 
 

أتانـا شـيخ مـن قريـب اسـمه ! السالم عليكم ورمحـة اهللا وبركاتـه عنـدنا اهللا يـسلمك: سؤال
 يف تعظــيم أنبيــاء اهللا ومــن بعــض مــا قالــه: عبــد الــرحيم الطحــان، وكانــت لــه حمــارضة عنواهنــا

َليلـة لـو نظـر، ..ليتنا كنا نساء وحظينا بريق احلـسن، مـن حيـظ باحلـسن: نفس املحارضة قوله
 . لو أدركنا احلسني ملسحنا نعليه بلحانا ويف ذلك رشف لنا وفخروواهللا: وقوله

إن النبـــي عليـــه الـــصالة والـــسالم : ثبـــت عـــن أنـــس بإســـناد صـــحيح: وقولـــه
 . وأرشقتص عندما دخل املدينة أضاء فيها كل يشء أما تنورت بالنبي

اجلـــزء احلـــادي  يف ســـري أعـــالم النـــبالء يف ينقـــل اإلمـــام الـــذهبي: وقولـــه
نظـرة إىل اإلمـام أمحــد : عـن بعـض طلبـة العلـم أنـه قـال) ٢١١(عـرش صـفحة 

هــذا : تعــدل عبــادة ســنة وأكثــر، علــق اإلمــام الــذهبي عــىل هــذه اجلملــة بقولــه
 .واهللا ليس بغلو وإنه مما ينبغي: غلو ال ينبغي، وقال

قلبــي فتــور وقـــسوة  يف إذا وجــدت: كــان جعفــر الــصادق يقـــول: ...وقــال
النظـر إىل أئمتنـا : جتهـدت أسـبوع، وقـالنظرت إىل وجه حممد بن واسـع فا

مـــن مل ينفعــــك حلظــــه مل : يــــذكر بـــاهللا، ويقولــــون..يتـــداوى بــــه..يستـــشفى بــــه
 .ينفعك لفظه ووعظه



 
 

٣٩ 
ذكر أمحد من جمـالس الـذكر عنـدما نـذكره ذكرنـا اهللا، ذكـر اإلمـام : وقوله

 ...أمحد من جمالس الذكر
، والنظـــرة  تعـــدل عبـــادة آالف الـــسننيص نظـــرة إىل وجـــه النبـــي: وقولـــه

 .إىل الصحابة الطيبني تعدل عبادة آالف السنني
واســمه الــشيخ عبــد الــرمحن زيــد : قابــل هــذا الــشيخ بعــض الــشيوخ يقــول

وواهللا مـــا رأيتــــه إال قبلـــت يــــده، وكــــان : قابلتـــه وقلــــت لــــه: العابـــدين، ويقــــول
مـــــن : يقـــــول للـــــشيخ عبـــــد الـــــرحيم-الـــــشيخ عبـــــد الـــــرمحن زيـــــن: يقـــــول، أي

! حــج رؤيــة اإلمــام الــشنقيطي، وهــذا الــشيخ يــا شــيخنامقاصــدي إذا ذهبــت أل
دولتنــا قطــر، وكــل طلبــة العلــم حيــرضون لــه، فــام  يف معــروف عــىل مــستوى

 رأيكم وما الرد عىل هذا؟
بـــارك اهللا فيـــك، مـــا كـــان ينبغـــي أن تطيـــل علينـــا بـــرسدك ملثـــل هـــذا  :الـــشيخ

حــان باســتثناء حــديث أنــس الــذي حكيتــه عــن الط: اهلــراء، فانتبــه ملــا ســأقول
ًحــــديث أنــــس هــــو فعــــال حـــديث صــــحيح ولكــــن اإلضــــاءة هــــي : ًأوال: أقـــول

هــو كنايــة عــن انتــشار نــور اإلســالم، وإال فاملدينــة كــام : إضــاءة معنويــة يعنــي
عهــــد  يف تعلــــم إذا أطفئــــت األنــــوار اليــــوم فــــسنراها مظلمــــة كــــام كــــان الــــشأن

احلـــديث الـــصحيح أن الـــسيدة عائـــشة  يف الرســـول عليـــه الـــسالم، وقـــد جـــاء
ٍومل تكــن املــصابيح يومئــذ، مل : يض اهللا تعــاىل عنهــا اســتيقظت ليلــة قالــتر

جتـــد نبيهـــا بجانبهـــا فأخـــذت تبحـــث عنـــه والليـــل ظـــالم فوقعـــت يـــدها عـــىل 
اللهـــم «: صـــالته وقـــدماه منـــصوبتان وهـــو يقـــول يف  وهـــو ســـاجدصالنبـــي 

ك  ك منــ ك، وأعـوذ بــ ك مـن عقوبتــ إين أعـوذ برضــاك مـن ســخطك، وبمعافاتــ



 
 

٤٠ 
 بـال شـك ص فالرسـول » عليك أنـت كـام أثنيـت عـىل نفـسكًال أحيص ثناء

نـــور هـــدى اهللا بـــه العـــرب ثـــم العجـــم بـــسبب اهلـــدى والنـــور الـــذي أنزلـــه اهللا 
 يف تبــارك وتعــاىل عــىل قلــب الرســول، فلــم تكــن إضــاءة املدينــة املــذكورة

ـــشة تـــرى نبيهـــا  ـــس هـــي إضـــاءة ماديـــة وإال كانـــت الـــسيدة عائ  صحـــديث أن
حــت بأهنــا مل تــره مل؟ ألنــه مل َّ البيــت، لكنهــا رصيف..الغرفــة يف وهــو يــصيل

باسـتثناء حـديث أنـس مـن ذاك اهلـراء، : ٍتكن عندهم املـصابيح يومئـذ فـأقول
 .ه الرجلِّفحديث أنس صحيح ومعناه ليس كام يفرس

الكــالم الـــذي حكيتــه عنـــه كلــه هـــراء : أقــول بعــد تكريـــري هلــذا االســـتثناء
 .ًوجيب أن يطحن من الطحانني طحنا

  اجلواب؟سمعت
 ًماذا تنصحون طلبة العلم جزاكم اهللا خريا؟ :مداخلة
ًأنــصحهم أال حيــرضوا للرجــل درســا؛ ألنــه صــويف مبتــدع ويتــسرت  :الــشيخ

 .بالسنة وهو جاهل هبا، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 .رمحة اهللا وبركاته ووعليكم السالم :مداخلة
ُهذا عبد الرحيم ما كان يصدر هذا :مداخلة ِ ْ  .سعوديةال يف ُ
 .ما كان نعم، هؤالء يا أخي مصلحية هؤالء :الشيخ

  )٠٠: ٢٠: ٠٨/ ٨٠١("اهلدى والنور "



 
 

٤١ 

 
 ص 

 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
 .» عىل العرش  أي اهللا تعاىلجيلسني«
 .)باطل(
  : ]قال اإلمام[

 مـن طـريقني عـن أمحـد بـن ) طبع األنـصار٥٥( "و العل" يف ذكره الذهبي
: يونس عن سلمة األمحر عـن أشـعث بـن طليـق عـن عبـد اهللا بـن مـسعود قـال

﴿ أقــرأ عليــه حتــى بلغــت ص بينــا أنــا عنــد رســول اهللا
﴾ الـصحاح " يف  أنـه ثبـت..بطالنـهفـذكره وممـا يـدل عـىل : قـال 

 .ص لشفاعة العامة اخلاصة بنبينا أن املقام املحمود هو ا"
 ).٢/٢٥٥"(الضعيفة "



 
 

٤٢ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
»﴿﴾ُجيلــسني معــه عــىل :  قــال؛ ِ ْ ُ

  .»ِالرسير
 .)باطل(

  : ]قال اإلمام[

 يف هــــذا حــــديث باطــــل خمــــالف ألحاديــــث مجــــع مــــن الــــصحابة بعــــضها
 الكــربى يــوم ص أن املقــام املحمــود هــي شــفاعته: )٤٧١٨ ("لبخــاريا"

 ٨٠٤ و٧٨٩ و٧٨٥ و٢/٧٨٤ ("ظـــالل اجلنـــة" وراجـــع إن شـــئت .القيامـــة
 .)٤/١٩٧ ("الدر املنثور"و ،)٢٣٧٠ و٢٣٦٩ ("الصحيحة" و،)٨١٣و

  ).١٠٤٤-١٣/٢/١٠٤٣"(الضعيفة"



 
 

٤٣ 

ص 
 : ]قال اإلمام[

 -ص أي مــسألة إثبـــات خـــصوصيات النبـــي-هـــذه املـــسألة  يف سو النــا
 مـن خـصوصياته الثابتـة باألسـانيد ًعىل طريف نقـيض، فمـنهم مـن ينكـر كثـريا

! إمــــا ألهنــــا غـــري معقولــــة لديــــه والـــصحيحة، إمــــا ألهنـــا غــــري متــــواترة بزعمـــه،
إنــــــه أول :  مثــــــل قــــــوهلم،مــــــنهم مــــــن يثبــــــت لــــــه عليــــــه الــــــسالم مــــــا مل يثبــــــتو

الرمــــل ال تــــؤثر  يف إنــــه إذا ســــار واألرض يف ه ال ظــــل لــــهإنــــ واملخلوقــــات،
 .غري ذلك من األباطيل ولم عليه،َقدمه فيه، بينام إذا داس عىل الصخر ع

  برش بنص القرآن والسنةصإن النبي : ذلك أن يقال يف و القول الوسط
اخلــصوصيات إال مــا  وعطــى لــه مــن الــصفاتُإمجــاع األمــة، فــال جيــوز أن يو

مل  والــسنة، فــإذا ثبــت ذلــك وجــب التــسليم لــه، والكتــاب  يفصــح بــه الــنص
مـــن املؤســـف، أنـــه قـــد  وجيـــز رده بفلـــسفة خاصـــة علميـــة أو عقليـــة، زعمـــوا،

العـــرص احلـــارض انتـــشارا خميفـــا رد األحاديـــث الـــصحيحة ألدنـــى  يف انتـــرش
الــــنفس أهنـــم يعــــاملون  يف شـــبهة تـــرد مــــن بعـــض النـــاس، حتــــى ليكـــاد يقـــوم

ملة أحاديث غريه من البرش الذين ليسوا معصومني، أحاديثه عليه السالم معا
مـن أولئـك طائفـة ينتمـون  ويدعون ما شـاؤوا، وفهم يأخذون منها ما شاؤوا،

 إنـا إليـه راجعـون، و فإنا هللا!بعضهم يتوىل مناصب رشعية كبرية وإىل العلم،
 .نسأله تعاىل أن حيفظنا من رش الفريقني املبطلني والغالنيو

  ).١/١/٢٩٦(الصحيحة



 
 

٤٤ 

ص


 
سـتفتحون قــسطنطينية، فـذكرتم أن هـذا مــن : أثنـاء الكــالم حـديث يف ورد! شـيخنا: سـؤال

  يفضـوء هـذا الكـالم بقـول البوصـريي يف ، فـام هـو رأيكـمصالغيب وهو مـن أعـالم نبوتـه 
 : الربدة

 ومن علومك علم اللوح والقلم  وإن من جودك الدنيا ورضهتا
هذا كثري من الناس يمدحون به رسول اهللا عليه الـصالة والـسالم ويـذكرون أشـياء أخـرى، 

 فام هو رأيكم؟
هــذا صــحيح، مــن كاملــه عليــه الــسالم وعبوديتــه هللا رب األنــام أنــه  :الــشيخ

عيــــسى  يف ام غلــــت النــــصارىخــــيش عــــىل أمــــة اإلســــالم أن يغــــالوا فيــــه كــــ
حـــديث البخـــاري ومـــسلم  يف ح بـــهَّعلـــيهام الـــصالة والـــسالم، وهـــذا مـــا رص
ـــــث قـــــال ـــــضا املتفـــــق عـــــىل صـــــحته، حي ال تطـــــروين كـــــام أطـــــرت «: ص ًأي

  هــذا»عبــد اهللا ورســوله: النــصارى عيــسى ابــن مــريم، إنــام أنــا عبــد هللا، فقولــوا
ً خملــــــصا متــــــام ً كــــــان عبــــــدا هللاص احلقيقــــــة ممــــــا يــــــدل عــــــىل أن النبــــــييف 

اإلخــالص، لدرجــة أنــه هنــى أمتــه أن يرفعــوه فــوق منزلتــه التــي وضــعه اهللا عــز 
موا لـــه َّ ملـــا قــدص بعــض األحاديـــث أن النبــي يف وجــل فيهـــا، ولــذلك جـــاء



 
 

٤٥ 
هــذه أثــرة وال أحــب «: ًشــيئا آثــروه عــىل اجلالــسني كلهــم، فقــال عليــه الــسالم

ال «:  عليـــه الـــسالم، فقـــالً، هـــو يريـــد أن يكـــون فـــردا مـــن أفـــراد أمتـــه)١(»األثـــرة
، وأي منزلــة لقــد أعطــي »تنزلــوين فــوق منزلتــي التــي أنزلــه اهللا عــز وجــل فيهــا
ـــشتد الكـــرب  يف النـــاس، كـــام جـــاء يف املقـــام املحمـــود يـــوم القيامـــة، يـــوم ي

 ًاحلديث أيضا املتفق عليه بني البخـاري ومـسلم، جيتمـع النـاس يـوم القيامـة
وس النــاس، ويــشتد العــرق هبــؤالء صــعيد واحــد، فتــدنوا الــشمس مــن رؤيف 

ــشتد هبــم الكــرب،  يف الــذين هــم ــرص، في صــعيد واحــد، مــع ذلــك ينفــذهم الب
 بحـــسب أعاملـــه، فمـــنهم مـــن يـــصل العـــرق إىل قدمـــه، ٌويـــزداد العـــرق، وكـــل

ومــنهم مــن إىل ركبتــه، ومــنهم ومــنهم مــن يكــاد أن يلجمــه العــرق، مــن يكــاد 
النـــاس مـــن أهـــل املحـــرش العـــرق مـــن هـــول ذلـــك اليـــوم، فيتفـــق  يف أن يغـــرق

ـــــه الـــــسالم  ـــــا مجاعـــــة نـــــذهب إىل آدم علي فيتـــــداولون بعـــــضهم مـــــع بعـــــض، ي
نستـــشفع بـــه عنـــد اهللا، نتوســـل بـــه إىل اهللا تبـــارك وتعـــاىل، لعلـــه يـــدعو اهللا عـــز 

أنــت آدم : وجــل أن يفــرج مــا بنــا مــن الكــرب، فيــذهبون إىل آدم، فيقولــون لــه
ك مــن روحــه، وأســ ك اهللا بيــده، ونفــخ فيــ كنك اجلنــة، أال تــرى مــا الــذي خلقــ

نفــيس نفـــيس، إين : نحــن فيــه، أال تــشفع لنــا عنــد اهللا تبــارك وتعــاىل؟ فيقــول
هنيـــــت عـــــن أكـــــل الـــــشجرة فأكلتهـــــا، نفـــــيس نفـــــيس، اذهبـــــوا إىل نـــــوح عليـــــه 
ًالسالم، فإنه أول رسـول أرسـل إىل أهـل األرض، فيـأتون نوحـا عليـه الـسالم 

أنــت أول رســول : ولــون لــهفيقولــون نفــس الكــالم بــدون إطالــة وتكــرار، ويق
ـــشفع لنـــا عنـــد اهللا،  أرســـلك اهللا إىل أهـــل األرض، أال تـــرى مـــا نحـــن فيـــه أال ت

                                                
 ).٥٧٢-١٢/١/٥٦٩( السلسلة الضعيفة )١(



 
 

٤٦ 
﴿: نفيس نفـيس، إين دعـوت دعـوة: يقول
 ﴾ اذهبـوا إىل إبـراهيم فإنـه خليـل الـرمحن، يـذهبون إىل خليـل الـرمحن 

ت ثـــالث كـــذبات، اهللا أكـــرب، نفـــيس نفـــيس إين كـــذب: فيقـــول نفـــس اجلـــواب
ليــت كــذبات البــرش كلهــا جتتمــع كلهــا وتــساوي ثــالث كــذبات إبــراهيم عليــه 
الــسالم، الكذبــة األوىل ملـــا دعــوه إىل عيــدهم واالجـــتامع عــىل معبـــوداهتم 

هـــــذا ريب هـــــذا أكـــــرب، : إين ســـــقيم، والكذبـــــة الثانيـــــة قـــــال: مـــــن دون اهللا قـــــال
ــــة الثالثــــة قــــ يف معــــروف هــــذا هــــذه : ال عــــن زوجتــــه لفرعــــونالقــــرآن، الكذب

 .أختي، وكل هذه كلامت
 ؟)بل فعله كبريهم هذا(: والكذبة الثانية :مداخلة
أختــي، وهــذه : بعــض الروايــات، قــال عــن زوجتــه يف أي نعــم، هــذا :الــشيخ

ــشاهد فقــال نفــيس نفــيس اذهبــوا إىل عيــسى عليــه الــسالم فإنــه : هلــا قــصة، ال
نفـيس نفـيس، يقـول : الم، فيقـولروح اهللا، فيذهبون إليـه ويقولـون نفـس الكـ

ك بــوحي مــن ربــه،  نبينـا صــلوات اهللا وســالمه عليــه مــن متـام حكايتــه؛ ألن ذلــ
ًوال يـــذكر ذنبـــا، عيـــسى ال يـــذكر ذنبـــا، ولكـــن يقـــول اذهبـــوا إىل حممـــد فإنـــه : ً

رجـــل قـــد غفـــر اهللا لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا تـــأخر، فيـــأتونني يقـــول الرســـول 
قــالوا لألنبيــاء مــن قبــل، فيقــول عليــه الــصالة عليــه الــسالم، فيقولــون لــه كــام 

فأذهـــب وأســـجد حتـــت العـــرش وأمحـــده : أنـــا هلـــا أنـــا هلـــا، قـــال«: والـــسالم
الـــدنيا، وإنـــام هـــي مـــن  يف :، يعنـــي»تبـــارك وتعـــاىل بمحامـــد ال أذكرهـــا اآلن

يـــا : ًاملحـــرش، فيقـــول اهللا تبـــارك وتعـــاىل مناديـــا لـــه يف وحـــي الـــساعة، هنـــاك
ع تـــــشفع، وســـــل تعطـــــى، ذلـــــك هـــــو املقــــــام ارفـــــع رأســـــك، واشـــــف! حممـــــد



 
 

٤٧ 
اللهــــم رب هــــذه : ًاملحمــــود الــــذي نحــــن نطلبــــه دائــــام بعــــد كــــل أذان فنقــــول

ًالــــدعوة التامــــة، والــــصالة القائمـــــة آت حممــــدا الوســــيلة والفــــضيلة، وابعثـــــه 
ًمقاما حممودا الذي وعدتـه، ويقـول الرسـول مـن دعـا هبـذا الـدعاء حلـت لـه : ً

ة مجلـة معرتضـة، هـذه العقيـدة مـن عقيـدة كلمة خمترص.شفاعتي يوم القيامة
الوهابيــــــة زعمــــــوا، هـــــــذا احلــــــديث مـــــــشهور عنــــــد مـــــــن يــــــسمون أو يلقبـــــــون 
بالوهابيــة، فــأنتم تــرون إجــالل الرســول وتعظيمــه، ولكــن الفــرق بيــنهم وبــني 

 يف اآلخــرين الــذين ال هيتــدون هبــدي الرســول عليــه الــسالم وســنته كــام جــاء
ـــــه عليـــــه البحـــــث الـــــسابق أن أهـــــل الـــــسنة يقفـــــون و ال يتجـــــاوزون، ال يرفعون

الــــسالم فـــــوق منزلتـــــه التــــي أنزلـــــه اهللا فيهـــــا، بيــــنام اآلخـــــرون خياطبونـــــه بـــــام 
 : سمعتم

 ومن علومك علم اللوح والقلم        فإن من جودك الدنيا ورضهتا
ال تطـروين كــام أطـرت النـصارى عيـسى ابــن «: رسـول اهللا يقـول! اهللا أكـرب

يــــب عليــــه الــــسالم بحكمتــــه قبــــل أن يــــأيت ً كــــأن قــــائال يقــــول وهــــو جي»مــــريم
ــــا عــــن : ً، كــــأن قــــائال يقــــولالــــسؤال ــــا رســــول اهللا، أنــــت تنهان ًإذا مــــاذا نقــــول ي

ـــى ال نقـــع فـــيام : مـــدحك فـــامذا نقـــول، أو بعبـــارة أخـــرى مـــا هـــي العـــصمة حت
 .عبد اهللا ورسوله: وقعت فيه النصارى؟ قولوا

نفـوس بعـض  يف معنى هذا أال نتـشبه بالنـصارى، لكـن هنـا قـد جيـول: ًإذا
ًالنـــاس كــــام ســــمعنا ذلـــك مــــرارا وتكــــرارا عيــــسى ابــــن اهللا : النـــصارى قــــالوا: ً

وكفــروا وكــذبوا، واملــسلمون احلمــد هللا ال يقولــون حممــد ابــن اهللا، احلمـــد 
ًهللا أيضا أن املسلمني ما وقعوا متاما كام وقـع النـصارى، ولكـنهم قـد وقعـوا  ً



 
 

٤٨ 
رضوري أن يكــون خطـــؤهم فــيام يــشبه مـــا وقــع فيــه النـــصارى، ولــيس مــن الـــ

كخطــأ النــصارى مائــة باملائــة، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى معلــوم بواقــع 
ــق الــرش األصــغر،  التجربــة واحليــاة أن الــرش األكــرب ال يــأيت عــادة إال مــن طري
وهـــذا مـــن وســــاوس الـــشيطان لبنـــي اإلنــــسان، أنـــه ال خيرجـــه عــــن دينـــه مــــرة 

ة، ومـــن هنـــا يـــتمكن واحــدة، ولكنـــه يمكـــر بـــه، وخيطـــو بـــه خطـــوة بعـــد خطـــو
الــشيطان مــن إضــالل بنــي اإلنــسان، العــصمة أن يقــف املــسلم عنــد مــا أمــره 

مثـل  يف الرسـول مـا وصـفه اهللا عـز وجـل يف اهللا عز وجل، من ذلك أن يعتقد
مـدح الرسـول  يف  وأن يقـف)٤: القلـم (﴾﴿: ًقولـه مـثال

﴿: ًنفــا أن اهللا قــال لــهعــىل مــا ذكــره عــن نفــسه وذكرنــا لكــم آ
﴾ )وهــذا هــو املقـام املحمــود، حيــث يــشفع )٧٩:اإلســراء 

ــشفاعة مــن قبلــه مــن األنبيــاء والرســل،  للبــرش كلهــم، بيــنام يعتــذر عــن هــذه ال
غـايل، فحيـنام يقــول نفنقـف عنـد هـذه احلــدود التـي فيهـا تعظـيم الرســول وال 

ال خيتلــف : لم املــؤمن بكــل هــذا احلــق الــذي نقولــه، والــذي يقــال فيــهاملــس
 مـــن كـــان كـــذلك كيـــف خياطـــب الرســـول ،فيـــه اثنـــان، وال ينـــتطح فيـــه عنـــزان

 : فيقول
 ومن علومك علم اللوح والقلم       فإن من جودك الدنيا ورضهتا

ــــه  ــــا واحلمــــد هللا أن هــــذا معنــــاه ســــويناه مــــع رب العــــاملني، صــــحيح مــــا قلن
ك أو  يف ن اهللا كــام قالــت النــصارىحممــد ابــ نبــيهم، لكــن قلنــا مــا يــساوي ذلــ

 : يزيد عليه، حيث قال هذا القائل غفر اهللا لنا وله
 فإن من جودك الدنيا ورضهتا



 
 

٤٩ 
 فإن من جودك الدنيا؟: هذا املعنى من الشعر، ما معنى يف ًلنقف قليال
 وجــل احلـديث أنـه عرضـت عليـه اجلبـال أن يقلبهـا ربنـا عـز يف جـاء هنـاك

ًكــن عبــدا نبيــا ورســوال، وال : ًعليــه ذهبــا فــأبى، وقــال جربيــل عليــه الــسالم لــه ً ً
ًتكـن ملكــا، فــريض بـذلك ومل يقبــل أن اهللا عــز وجــل يقلـب لــه اجلبــال ذهبــا،  ً

فـإن مـن : كالم سليم، فإن من جودك الـدنيا، لكـن مـا معنـى العطـف املـذكور
 اآلخـرة، هـل جــاد جـودك الـدنيا ورضهتــا؟ مـا هـي رضة الــدنيا؟ بـال شـك هــي

الرســول عليــه الــسالم بــاآلخرة؟ هــل يتــصور أن جيــود بــاآلخرة وأن يعــرض 
 عنها كام أعرض عن الدنيا؟

﴿: القــرآن الكــريم يف أمــر مــستحيل؛ ألن اهللا عــز وجــل يقــول هــذا
﴾)اجلنــة، : أي) للـذين أحــسنوا احلـسنى ()٢٦: يــونس

اآلخـرة، هـذا النعـيم األكـرب، إذا شـاهد املؤمنـون رهبـم  يف  رؤيـة اهللا)وزيادة(
اآلخـــرة، كيـــف  يف يـــوم القيامـــة نـــسوا كـــل نعـــيم اجلنـــة، ذلـــك أشـــهى لـــدهيم

 إن الرسول أعرض عن الدنيا ورضهتا، جاد هبا وأعرض عنها؟: يقال
اآلخـــرة  ًإذا وقفنـــا عنـــد الـــدنيا كـــالم معقـــول، لكـــن أن نعطـــف عليهـــا أيـــضا

ً خطـري جـدا جـدا، ولكـن مـع األسـف هـذا أسـلوب الـشعراء، أسـلوب هذا أمر ً
الـشعراء أن يغـايل بعــضهم وال ينتبـه أن هــذا الغلـو قـد يرتتــب مـن ورائــه يشء 

 : خمالف للرشيعة، كذاك الذي قال لبعض احلكام
 فاحكم فأنت الواحد القهارما شئت ال ما شاءت األقدار       
ك األعــىل الــدنيا، لكــن وصــفه بــصفات اهللا  يف مــاذا يعنــي هبــذا؟ أنــه امللــ

 : عز وجل



 
 

٥٠ 
 فاحكم فأنت الواحد القهار        ما شئت ال ما شاءت األقدار

 : يصف الرسول فيقول
 فإن من جودك الدنيا ورضهتا

مــــن جــــوده الــــدنيا، نقطــــة ونقطــــة حديثيــــة كــــام أقــــول أنــــا : يــــا مجاعــــة قلنــــا
 ًأحيانا، كيف تكون النقطة احلديثية؟

آخرهـــــا،  يف نوا إذا كتبـــــوا مجلــــة كاملــــة أداروا دائــــرةعلــــامء احلــــديث كــــا
ًوتركــوا جوفهــا فارغــا، هــذا يشء مجيــل جــدا مــا نعرفــه اليــوم، فــإذا مــا أعيــد  ً

مــن قبيـل تــصحيح التجـارب اليــوم التــي : مقابلـة هــذه اجلملـة باألصــل، يعنـي
آخرهــا  يف كــل مــن يــرى هــذه اجلملــة: الــدائرة، أي يف تطبــع وضــعت النقطــة

ا نقطــة هــذه غــري مقابلــة، غــري صــحيحة، ممكــن يكــون فيــه خطــأ، دائــرة مــا فيهــ
 .أما إذا كانت الدائرة فيها نقطة هذه مقابلة وهذه صحيحة

فـــــإن مــــن جـــــودك الــــدنيا؛ دائــــرة ووســـــطها نقطــــة، آمنـــــا : نحــــن نقــــول اآلن
ًوســلمنا، لكــن ورضهتــا هــذا مــا جيــوز إطالقــا أن نقــول عــن الرســول أنــه جــاد 

ـــــرى اهللابـــــاآلخرة كـــــام جـــــاد بالـــــدنيا،  ـــــدا أن ي ـــــه ال يفكـــــر أب  يف ًألن معناهـــــا أن
ــف يــصح أن يوصــف الرســول عليــه الــسالم بمثــل هــذه الــصفة،  اآلخــرة، وكي
ُحاشـــاه مـــن ذلـــك، لكـــن هـــل وقـــف الـــشاعر عنـــد هـــذا البطـــل حيـــث عطـــف 

 : اآلخرة عىل الدنيا؟ ال، قال
 ومن علومك علم اللوح والقلم



 
 

٥١ 
شعر يـضطرب، الزم الــشعر فـإن مــن علمـك ألن وزن الــ: اهللا أكـرب، مـا قــال

ك، لكــن هــذا خطــري جــدا، معلــيش، : ًيكــون موزونــا، فــالزم يقــول ًمــن علومــ
الــشعر يقولــون الـــذين يكتبــون الــشعر يرتكـــب فيــه أشــياء ال جيـــوز  يف يغتفــر
اللغـــة العربيـــة، هـــذا لـــرضورة يقولـــون الـــشعر، لكـــن مـــا وقفـــوا عنـــد  يف حتـــى

 .املناهي يف هذا؛ حتى
 عليـه الـسالم لـه علـوم غـري علـم اللـوح والقلـم، الرسول: ًومن علومك إذا

يف القـــرآن الكــريم مـــاذا؟ ,مــا هــو علـــم اللــوح والقلـــم؟ كــل يشء، وكــل يشء
﴿﴾) مـسطر، كـل يشء، والرسـول :  يعنـي)٥٣: القمـر

اللــوح املحفـــوظ،  يف عليــه الــسالم بـــني هــذه احلقيقـــة، أن كــل يشء مـــستطر
ســننه واإلمـــام  يف ديث الـــصحيح املــشهور الــذي رواه أبـــو داوداحلــ يف قــال

اكتــب، : أول مـا خلــق اهللا القلـم فقــال لـه«: مــسنده بالـسند الــصحيح يف أمحـد
كيـف يوصــف : ً إذا»اكتـب مـا هـو كـائن إىل يـوم القيامـة: مـا أكتـب؟ قـال: قـال

الرســول عليــه الــسالم بأنــه علــم مــا هــو مــسطور إىل يــوم القيامــة، ولــيس هــذا 
 .حسب، بل ذلك بعض علومهف

 ومن علومك علم اللوح والقلم      فإن من جودك الدنيا ورضهتا
: احلـديث الــسابق يف هـذا غلـو ال يرضـاه الرســول عليـه الـسالم الــذي قـال

: ال تطـــروين كـــام أطـــرت النـــصارى عيـــسى ابـــن مـــريم، إنـــام أنـــا عبـــد فقولـــوا«
 .»عبد اهللا ورسوله

ًالقــرآن نــادرا مــا يــذكر باســمه، لكنــه ملــا  يف الرسـول عليــه الــسالم ملــا ذكــر
أثنى عليه بتلك املعجزة التي اصطفاه اهللا عز وجـل هبـا عـىل كـل األنبيـاء أال 



 
 

٥٢ 
﴿وهي معجـزة املعـراج أو اإلرساء واملعـراج مـاذا قـال عنـه؟ 

﴾ )ــراء  ألن هــذه الكلمــة فيهــا تــرشيف مــا بعــده تــرشيف ؛)١:اإلس
مـد بـن عبــد اهللا صـلوات اهللا وســالمه عليـه، وجلهـل النــاس هبـذا املعنــى ملح

مـــا يكتفـــون بـــه، وال يقفـــون عنـــده، بـــل يـــضيفون إليـــه أشـــياء وأشـــياء مـــن بـــاب 
القــــصد حــــسن لكــــن اللفــــظ يسء، : التعظــــيم، فهنــــا أنــــا أقــــول بكــــل رصاحــــة

ُفلــيكن املــسلم عــىل اخلــط املــستقيم جيــب أن يكــون لفظــه وفعلــه كقــصده 
:  يكفــي اإلنــسان أن يقــول كلمــه وتكــون خطــأ ويقــول بعــد ذلــكحــسن، فــال

 واهللا أنا ما قـصدت هـذا أنـا قـصدت كـذا وكـذا، أنـا قـصدت تعظـيم رسـول اهللا
هــــــؤالء النــــــاس الــــــذين يتناشــــــدون بعــــــض األبيــــــات  يف ، فــــــنحن نقــــــولص

ـــشعر، ومـــن ذلـــك هـــذا الـــشعر نقـــول إهنـــم يريـــدون مـــدح الرســـول عليـــه : وال
 : كننا نقولالسالم والثناء عليه، ول

 ما هكذا يا سعد تورد اإلبل    أوردها سعد وسعد مشتمل
احلــــد الــــذي  يف متــــدحوا الرســــول عليــــه الــــسالم متــــدحوه] أن[تريــــدون 

ال تطروين كـام أطـرت النـصارى عيـسى ابـن مـريم، إنـام إنـا «: وضع لكم إياه
ل  لـو كنــا هنــتم بقــراءة الـسنة التــي قــال الرســو»عبــد اهللا ورســوله: عبـد، فقولــوا

: تركـــت فـــيكم أمـــرين لـــن تـــضلوا مـــا إن متـــسكتم هبـــام«: عليـــه الـــسالم عنهـــا
 لــو أن املـــسلمني »كتــاب اهللا وســنتي، ولـــن يتفرقــا حتـــى يــردا عــيل احلـــوض

متــسكوا بــسنة ســيد املرســلني عليــه أفــضل الــصالة وأتــم التــسليم ملــا تفرقــوا 
ًمــــذاهب شــــتى وطرائــــق قــــددا، بــــل لكــــانوا عــــىل هــــذا اخلــــط املــــستقيم، لــــو 

 .سوا السنةدر



 
 

٥٣ 
ًالـــسنة مـــا ذكرتـــه آنفـــا وزيـــادة عـــىل  يف الـــسنة؟ الـــذي يوجـــد يف مـــاذا نجـــد
 ص جـاء نـاس إىل النبـي: مسند اإلمام أمحد احلـديث التـايل يف ذلك جيد
: أنت سيدنا وابـن سـيدنا، وخرينـا وابـن خرينـا، فقـال عليـه الـسالم«: فقالوا له

 ال يـــأيت لكـــم »انقولــوا بقـــولكم أو بـــبعض قـــولكم، وال يـــستجرينكم الـــشيط
هبذا الدهليز، دهليز بسيط، أنت سيدنا، هـو بـال شـك عليـه الـسالم سـيدنا بـال 

ك، ملــاذا؟ ألنــه قــال أنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة «: احلــديث الــصحيح يف شــ
 أتـــدرون مـــم ذاك؟ -ذكـــر احلـــديث الـــسابق تبـــع الـــشفاعة-أتـــدرون مـــم ذاك؟

 إلـخ، فهـو »...صـعيد واحـد يف جيتمع النـاس: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا
أنـــا ســـيد ولـــد آدم وال فخـــر، آدم «: ســـيد النـــاس بحـــق، ويف احلـــديث اآلخـــر

 يف ً فهـو بـال شـك سـيد البـرش مجيعـا كـام»فمن دونه حتت لوائي يوم القيامـة
قولـوا بقـولكم «: هـذين احلـديثني ويف غريمهـا، لكـن مـع ذلـك مـاذا قـال هلـم

: ، كــالم صــحيح، ولكــن قــالأنــت ســيدنا:  وهــم قــالوا لــه»أو بــبعض قــولكم
يتسلـــــسل بكـــــم مـــــن كلمـــــة إىل أخـــــرى :  يعنـــــي»وال يـــــستجرينكم الـــــشيطان«

 : ويوصلكم إىل تلك الكلمة
 ومن علومك علم اللوح والقلمفإن من جودك الدنيا ورضهتا       

ًمـــسند اإلمـــام أمحـــد أيـــضا أن رجـــال قـــال للرســـول  يف ويف حـــديث آخـــر ً
 ملــاذا أنكــر عليــه وهــو كــام قلنــا »سيد اهللالــ: أنــت ســيدنا، قــال«: عليــه الــسالم

مدحـه للرسـول عليـه  يف ًآنفا هو سـيدنا بحـق؟ خـيش أن يـؤدي هبـذا اإلنـسان
الـــسالم بكلمـــة نحـــن نـــدين اهللا بأنـــه ســـيدنا أن يرتقـــي بـــه إىل مـــا ال جيـــوز أن 



 
 

٥٤ 
 هـــو اهللا »الـــسيد احلـــق«: متـــدح عليـــه الـــسالم بـــه، فقطـــع عليـــه الطريـــق وقـــالُي

 .تبارك وتعاىل
ًك فــــــنحن ننــــــصح املــــــسلمني، طبعــــــا لــــــيس لنــــــا كــــــالم مــــــع الزنادقــــــة لــــــذل

 وامللحـــــدين، إنـــــام كالمنـــــا مـــــع املـــــسلمني الـــــصاحلني الـــــذين خيـــــافون اهللا
يرجــــون يــــوم اآلخــــرة، يــــوم ال ينفــــع مــــال وال بنــــون، إال مــــن أتــــى اهللا بقلــــب و

هــذه احليــاة الــدنيا وراء أفكـــار  يف عوا جهــودهمِّضيُســليم، ننــصحهم أن ال يــ
 يف ًالــسنة، فقــد ســمعتم آنفــا قولــه عليــه الــسالم يف وعبــادات مل تــأتوعقائــد 

 هـذه نـصيحة نوجههـا لكـل »فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«: قصة الرهط
مــــشارق األرض ومغارهبــــا، لعــــل اهللا تبــــارك وتعــــاىل  يف إخواننــــا املــــسلمني

 .ينفع هبا
   )٠٠: ١٧: ٣٦/ ٢٩٢(" اهلدى والنور"



 
 

٥٥ 

 
  : ]قال اإلمام[

ـــــه...األمـــــر عنـــــدنا معـــــرش املـــــسلمني  عليـــــه الـــــسالم مميـــــز عـــــىل البـــــرش أن
أن يبــــني هــــذه احلقيقــــة للنــــاس -تبــــارك وتعــــاىل- ولــــذلك أمــــره اهللا،بــــالوحي

﴿: آخـر سـورة الكهـف يف فقال
﴾صــفة العــصمة مــن اخلطــأ ألنــه كـــام ص  وعــىل هــذا كـــان لكالمــه 

 ولـيس ﴾﴿: وصفه ربه عـز وجـل
 بــل يــشمل نــواحي َ أخـــرى ،ًهــذا الــوحي حمــصورا باألحكــام الــرشعية فقــط

 وإن كـان ال يعلـم الغيـب كـام قـال ص  فهـو،من الرشيعة منها األمور الغيبيـة
﴿:  عنـهفـيام حكـاه اهللا

﴾) فـإن اهللا تعـاىل يطلعـه  )١٨٧: األعـراف
﴿ :قول اهللا تبارك وتعاىل يف عىل بعض املغيبات وهذا رصيح

﴾ وقـال :﴿
﴾. 

 ال يعلــــم الغيــــب بنفــــسه ولكــــن اهللا ص فالــــذي جيــــب اعتقــــاده أن النبــــي
ـــِلْعُتعـــاىل ي ظهرنـــا عـــىل ذلـــك ُ يص ثـــم هـــو ، بـــبعض األمـــور املغيبـــة عنـــاُهُم

 ومــا نعلمــه مــن تفــصيالت أمــور اآلخــرة مــن احلــرش ،بطريــق الكتــاب والــسنة
ك ممـا وراء املــادة  ومــا ،واجلنـة والنــار ومـن عــامل املالئكــة واجلـن وغــري ذلــ



 
 

٥٦ 
 لــيس هــو إال مــن األمــور الغيبيــة التــي أظهــر اهللا تعــاىل نبيــه ،كــان ومــا ســيكون

حديثـه ألنـه  يف ا أن يرتـاب مـسلم فكيف يصح بعـد هـذ،َّ ثم بلغنا إياها،عليها
ــث كثــرية جــدا قــد تبلــغ ! خيــرب عــن الغيــب؟ ًولــو جــاز هــذا للــزم منــه رد أحادي

ُّ ورد ، وصــدق رســالتهص  هــي كلهــا مــن أعــالم نبوتــه،ًاملائــة حــديثا أو تزيــد
 وقــد ، ومــن املعلـوم أن مـا لـزم منــه باطـل فهـو باطـل،مثـل هـذا ظـاهر الـبطالن

ــث املــشار تارخيــه وعقــد  يف  إليهــا احلــافظ ابــن كثــرياستقــىص هــذه األحادي
ًهلــا بابــا خاصــا فقــال  مــن الكائنــات املــستقبلة ويف ص  بــاب مــا أخــرب بــه": ً

فــصول  يف  ثــم ذكرهــا"حياتــه وبعــدها فوقعــت طبــق مــا أخــرب بــه ســواء بــسواء 
 جيــد) ٢٥٦-٦/١٨٢ ("البدايــة والنهايــة" يف شــاء.].مــن[كثــرية فلرياجعهــا 

﴿:  وصـدق اهللا العظـيم إذ يقـول,اهللا تعاىلًذلك هدى ونورا بإذن يف 


﴾. 
﴿: وقـال





﴾.  

فليقــرأ املــسلمون كتــاب رهبــم وليتــدبروه بقلــوهبم يكــن عــصمة هلــم مــن 
 : ص قال ،الزيغ والضالل



 
 

٥٧ 
 وطرفـــه بأيـــديكم فتمـــسكوا بـــه فـــإنكم لـــن ،إن هـــذا القـــرآن طرفـــه بيـــد اهللا«

 .»ًتضلوا ولن هتلكوا بعده أبدا
  )١٦١-١٥٩ ص"( مقاالت األلباين"

                                                
ج (صـحيحة  يف وابـن حبـان) ٧٤ص ("قيـام الليـل" يف حديث صحيح، أخرجه ابن نـرص) ١(

 رواه الطـــرباين" :)١/٤٠ ("الرتغيـــب" يف بـــسند صـــحيح، وقـــال املنـــذري) ١٢٢ رقـــم ١
 ].منه.["الكبري بإسناد جيديف 



 
 

٥٨ 

 
 ص 

 : ص اهللا رسول قال: قال عائش بن الرمحن عبد عن
 املــــــأل خيتـــــصم فـــــبم: قــــــال صـــــورة أحـــــسن يف وجــــــل عـــــز ريب رأيـــــت "

 بــني بردهــا فوجــدت كتفــي بــني كفــه فوضــع: قــال أعلــم أنــت: قلــت ؟األعــىل
﴿: وتــال واألرض الــساموات يف مــا فعلمــت ثــديي

﴾. 

 ]: »السموات واألرض يف فعلمت ما«: صًقال اإلمام معلقا عىل قوله [
يعنــي مــا أعلمــه اهللا تعــاىل ممــا فــيهام مــن املالئكــة واألشــجار وغريمهــا، 
وهـو عبـارة عــن سـعة علمــه الـذي فــتح اهللا عليـه، والبــد مـن هــذا التقييـد الــذي 

 يف لقـــــول بأنـــــه علـــــم مجيـــــع الكائنـــــات التـــــي إذ ال يـــــصح إطـــــالق ا؛ذكرنـــــاه
وهـو ) ١/٤٦٣( كام قال العالمـة الـشيخ عـيل القـاري ،الساموات واألرض

 .الظاهر
  ).١/٢٢٥"(حتقيق مشكاة املصابيح"



 
 

٥٩ 

 
 ERROR! BOOKMARK NOT.رسالة في النھي عن الغلو في ذات النبي صلى اهللا علیھ وسلم

DEFINED.  

  ٣.............................................التعظیم المشروع صكیف یكون تعظیم النبي  ابب] ١[

  ٤..............................................................ص تعظیمھ في باب النھي عن الغلو] ٢[

  ٥............................ رد األحادیث الصحیحةصباب من مفاسد الغلو في تعظیم النبي ] ٣[

  ٧...................................................................صالنبي باب النھي عن إطراء ] ٤[

  ٩...............................................صمدح النبي  في الغلو: باب من وسائل الشرك] ٥[

  ١١.................................... بعد موتھ من وسائل الشركصباب اعتقاد سماع النبي ] ٦[

  ١٣..............................................................................................باب منھ] ٧[

 السالم أن ص بعد موتھ سالم من سلم علیھ؟ وھل یلزم من رده صل یسمع النبي باب ھ] ٨[
  ١٤..............................................................................................یكون سمعھ؟

  ١٥..............................................................................................باب منھ] ٩[

  ١٦...................................قبره؟ وھل یسمع بعد موتھ؟ في  حيصباب ھل النبي ] ١٠[

  ١٩............... مستقرة فیھ بعد موتھص اعتقاد أن رُّْوَح النبي :سائل الشركباب من و] ١١[

  ٢١..........................النار في  إنكار كون أبواه صباب من صور الغلو في ذات النبي]١٢[

 بھ وبیان ادعاء إحیاء أمھ بعد موتھا وإیمانھاص ذات النبي  في باب من صور الغلو] ١٣[
  ٢٦.....................................................................................ذلك في وضع القصة

  ٢٨...........................اعتقاد أنھ ُخِلَق قبل الذوات:  صالنبيباب من صور الغلو في ] ١٤[

  ٣٠............................................................... أول خلق اهللاصباب ھل النبي ] ١٥[

  ٣١................................................................باب ھل خلق النبي قبل الذوات؟] ١٦[

  ٣٣..................................... من نور؟وھل ھو أول الخلق؟صباب ھل خلق النبي ] ١٧[



 
 

٦٠ 
  ٣٥.........................................................................! نور؟صھل الرسول ] ١٨[

  ٣٦................... من النور؟ وھل النور المحمدي أول خلق اهللاصباب ھل خلق النبي ] ١٩[

  ٣٧............................................................................................باب منھ] ٢٠[
المدینة لما دخلھا إضاءة مادیة   في  كل شيءصلى اهللا علیو وسلمباب ھل إضاءة النبي ] ٢١[

  ٣٨................................................................................................أو معنویة؟

  ٤١.................... وھل ھو جلوسھ على العرش؟ صباب ما ھو المقام المحمود لنبینا] ٢٢[

  ٤٢............................................................................................باب منھ] ٢٣[

  ٤٣.............................................................. وال یصحصباب ما ُأْثِبَت للنبي ] ٢٤[

وإن من جودك الدنیا :  الغیب؟ ونقض قول البوصیريصباب ھل یعلم نبینا ] ٢٥[
  ٤٤.............................................................ومن علومك علم اللوح والقلم...وضرتھا

  ٥٥............................................................................................باب منھ] ٢٦[

  ٥٨..............................ِلَم جمیع الكائنات َع صباب ال یصح إطالق القول بأن النبي] ٢٧[

  ٥٩...................................................................................................الفھرس

 


